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Nr 7 Protokoll fört vid styrelsemöte för Trelleborgs Brukshundklubb 

  

Tid: onsdag 28 september 2022 kl. 18.30 

Plats: Simremarken 

Kallade:  

Birthe Wallin, ordf. 

Claes Rörstam, v. ordf 

Annette Lundfall, kassör                 

Helen Forsberg, sekr 

Marie Bergström, ledamot                            

Olle Nilsson, ledamot, stuga/plan 

Lisa Lindkvist, ledamot                    

Lotta Mårtensson, ledamot            

Vakant, suppleant 

Adj. From §1- §5 Britt-Mari Frid Jönsson, Emma Ponton, Louise Nordberg, valberedningen 

 

 

§1. Mötets öppnande. 

Ordförande Birthe Wallin hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2. Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutade att lägga till en punkt 6b.  på dagordningen i avsikt att fatta beslut angående 

ansökan till kommunen, teckna försäkring, inleda budgetarbetet för år 2023. 

Under denna punkt fastställdes därefter dagordningen.      

 

§3. Föregående mötesprotokoll 

Lästes igenom och lades till handlingarna.  

 

§4. Val av justerare 

Valdes Lotta Mårtensson att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§5. Valberedningen informerar 

Valberedningen har varit i kontakt med ledamöter som står för omval. Helen Forsberg, sekreterare 

önskar inte bli omvald. Valberedningen efterfrågar förslag till nya styrelseledamöter. 

 

§6. Ekonomisk rapport 

Annette L. kassör redogjorde för klubbens räkenskaper och utgifter. Se bilagor nr 1 Balansrapport 

jan-sep 2022, nr 2 Resultatrapport jan-sep 2022. Efter genomgång och frågor lades underlagen till 

handlingarna. 

Ordförande kommer ansöka om föreningsbidrag till förbättring och utveckling av anläggningar och 

verksamhetsmiljöer för år 2022, förslag se bilaga 3 

Klubbens nuvarande ansvars- och egendomsförsäkring ät tecknad hos Länsförsäkringar. SKK erbjuder 

försäkring till ett pris av ca 600:-/år.  

Det är tid att påminna kommittéerna att lämna in budgetförslag inför 2023. 
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§b. Styrelsen beslutade att:  

- Ge Annette L i uppdrag att snarast teckna SKK:s kompletterande klubbförsäkring. 

- Ge Annette L och Birthe W i uppdrag att kontakta kommittéerna i syfte att påbörja 

uppdraget att skriva budgetförslag för 2023.  

Samt se över formulären och besluta senast inlämningsdag för detta. 

- Att ge Birthe W i uppdrag söka föreningsbidrag till projektor och nytt passersystem. 50% 

egen-insatts.  

- Att ge Annette L i uppdrag att inhandla projektor och passersystem. 

 

§6. Inkomna skrivelser. 

- Inbjudan från SBK att delta i distriktklubbens möte den 5 nov. 

Birthe och Annette är anmälda från TBK. 

- Protokollsutdrag från kultur och fritidsnämnden Trelleborg. 

- Förfrågan/erbjudan om domarutbildning i rallylydnad 

       Styrelsen har tagit dela av skrivelserna. 

 

§8. Rapporter från kommittéerna 

- Web-ansvarig. 

 Klubben har tillgång till den nya testsidan. Skicka foto, kort presentation av styrelsemedlemmarna till 
Annette L. 
- Tävling –  
Agility tävling genomförd, positiv stämning.  
Rallylydnad är planerad till 29 oktober 
Barometern: Samtliga dokument angående ”Barometern” finns nu på hemsidan. Kompletteras med 
en resultatlista Bilaga 4.  
 - Utbildning, kurser – Birthe W rapporterar: 
Kurserna rullar på.  

-Kök: Inköpen fungerar. Endast basvaror inhandlas av köksansvarig. 

- Utställning år 2023 

Annette L, ny projektledare jobbar på.  

- Agility – Claes rapporterar: 

Klass 1 tävling planeras till 20 maj  

- Stuga och plan – Olle N: 
Skjul är under uppbyggnad. 
Nytt låssystem med ”taggar” förslag på fördelning enligt bilaga 5 
 

§9. Övriga rapporter 

Funktionärsfest planeras till 20 januari 2023. 

 

§ 10.  Medlemsmöte 

Planeras till 16 november. 

 

§11. Övriga frågor 

Timer på utebelysningen ska ändras till 16.00-21.00. 

Ommöblering på gång av stora salen.  

Röda agility-tunnlar kan ev. repareras. 

 

§ 11. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte onsdag 2 november kl. 18.30 
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§12. Mötet avslutas 

Ordförande tackade styrelsen för visat engagemang och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Birthe Wallin                                                               Lotta Mårtensson 

ordförande                                                                   justerare 

 

 

 

Helen Forsberg 

sekreterare 

 

Bilaga 1 Balansrapport 

Bilaga 2 Resultatrapport 

Bilaga 3 Ansökan föreningsbidrag 

Bilaga 4 Resultat Barometern 

Bilaga 5 förslag till fördelning taggar 

 

 


